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SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI CREATIVO 
 

 „Creăm Valoare Pentru Alții: Instituțiile ÎPT dezvoltă competențe profesionale relevante” 

(CREATIVO) este un nou proiect implementat de Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență 

în Afaceri (CEDA), finanțat de Fundația Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED) și Agenția 

Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC). 

Proiectul este implementat în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) în 

perioada 1 Decembrie 2020 – 30 Noiembrie 2023. 
 

Context 

Intervențiile proiectului la nivel de instituții, beneficiari și politici va contribui la consolidarea 

cooperării dintre sectorul privat și IÎPT. În același timp, proiectul va susține IÎPT în desfășurarea unor 

activități antreprenoriale pentru a genera venituri la nivel de instituție și a oferi elevilor competențe 

relevante pe piața muncii. 

Obiectiv General Proiect  

Tinerii și adulții își sporesc perspectivele de angajare datorită educației și formării profesional 

tehnice relevante pentru piața muncii. 

Proiectul CREATIVO se va axa pe 2 obiective de bază:  

• IÎPT partenere prestează în mod eficient cursuri bazate pe cerere elaborate în parteneriat cu și pentru 

companiile din sectorul privat.  

• IÎPT partenere își îmbunătățesc activitățile antreprenoriale la nivel de instituție, astfel încât elevii să 

dobândească competențe profesionale relevante și instituțiile să genereze venituri mai mari. 

 

Cel puțin 10 instituții ÎPT vor fi selectate să participe în cadrul acestui proiect pentru una din cele două 

componente:  

Componenta A. Elaborarea și oferirea programelor de formare continuă de către IÎPT partenere, 

ajustate la necesitățile sectorului privat 

Componenta B. Dezvoltarea și inițierea activităților antreprenoriale în cadrul IÎPT partenere 
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Perspective de Dezvoltare a IÎPT în cadrul proiectului 

Componenta A: 

➢ Stabilirea de parteneriate cu companiile private în scopul corelării ofertei de formare profesională 

cu cerințele pieței muncii; 

➢ Proiectarea și pilotarea programelor de formare profesională, bazate pe cererea din partea sectorului 

privat; 

➢ Obținerea autorizării provizorii/acreditării pentru livrarea cursurilor de formare profesională; 

➢ Consultanță și expertiză în dezvoltarea instituțională din perspectivă antreprenorială și 

implementarea sustenabilă a proiectului; 

➢ Îmbunătățirea capacităților de promovare a ofertei educaționale; 

➢ Îmbunătățirea capacităților de gestiune a IÎPT; 

➢ Suport financiar pentru dezvoltarea programelor de formare profesională. 

 

Componenta B: 

➢ Stabilirea de noi relații cu clienții pentru setarea, extinderea, modernizarea linilor de producere și / 

sau serviciilor orientate spre cerere; 

➢ Îmbunătățirea capacităților de promovare și vânzare a serviciilor/produselor;  

➢ Îmbunătățirea capacității de gestiune a IÎPT; 

➢ Consultanță și expertiză în dezvoltare instituțională din perspectivă antreprenorială și 

implementarea sustenabilă a proiectului; 

➢ Suport financiar pentru dezvoltarea activităților antreprenoriale la nivel de instituție, etc. 

 

În cadrul proiectului CREATIVO, CEDA își propune să:  

• Instruiască în jur de 70 de cadre didactice, manageriale și administrative din cel puțin 10 IÎPT 

partenere selectate; 

• Stabilească relații de parteneriate între cel puțin 10 companii private și IÎPT partenere;  

• Susțină implicarea în activități antreprenoriale la nivel de instituție a aproximativ 500 de elevi din 

IÎPT partenere; 

• Susțină instruirea a peste 400 de beneficiari în cadrul programelor de formare continuă oferite de 

IÎPT partenere. 

 

mailto:oficiu@ceda.md

